
 

 

 
 

 

Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

1. Projektejer samt projektdeltagere 

Projektejer: Peter Flodin, Professionshøjskolen Metropol, Palle Bergendorf, UCC 

Projektdeltagere: Julie Groth Christensen, Professionshøjskolen Metropol, Helle Villadsen Møller, 

Professionshøjskolen UCC, Lars Kofod-Jensen, Professionshøjskolen Metropol 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 

Modning af ALMA og Ny Primo til danske fag- og forskningsbiblioteker 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

3. Hvilket indsatsområder fra DEFF’s strategi hører projektet under? 

Punkt 4. Konsolidering 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

4. Projektbeskrivelse 

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har underskrevet kontrakt med Ex Libris om at overgå 

til ALMA og Ny Primo fra august 2017. Kontrakten er underskrevet efter afholdelse af en udbuds-

forretning, og overgangen til ALMA og Ny Primo opfylder UCC og Metropols ambitioner om et 

bibliotekssystem, der håndterer elektroniske ressourcer på samme hensigtsmæssige måde som 

de fysiske, og som tilvejebringer en logisk og intuitiv søgeadgang for brugerne i såvel biblioteker-

nes fysiske som elektroniske samlinger og ressourcer. 

 

Alma og Ny Primo har ikke tidligere været taget i anvendelse af danske fag- og forskningsbibliote-

ker. Professionshøjskolerne UCC og Metropol vil i 2017 som de første offentlige biblioteker 

overgå til ALMA og Ny Primo og ibrugtage et moderne bibliotekssystem, som hostets i ”Skyen”. 

 

 
Bilag til afrapportering, Større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til afrapportering af det projekt, som skal afsluttes. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes sammen med regnskabet som fil til det elektroniske  

afrapporteringsskema. 
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I samarbejde med leverandøren Ex Libris implementeres og 3. parts leverandører, modnes og 

udvikles ALMA og Ny Primo til at fungere på UCC og Metropol og i en dansk bibliotekskontekst. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Redegør for, hvordan I har opfyldt de konkrete projektmål, som blev specificeret i 

projektansøgningen 

Modningsprojekt: 

 

• Interlibrary lånesamarbejde (ILL) – Udvikles af Ex Libris i 2018 

• Forsideservice - Forsideservice fra DBC er udeladt, da der allerede hentes forsider fra Google 

og Amazon i Alma. 

• Samsøgning i Artikelbase og i danske e-bøger – Opfyldt. Artikelbasen er kopieret til separat 

Primobase, som er tilgængelig for øvrige Ex Libris kunder. E-bøger er tilgængeliggjort i Alma. 

• Import, eksport samt genbrug af bibliografiske poster fra DanBib. Import er etableret og inte-

greret i Alma. Forudsætningerne for eksport er delvist tilvejebragt af Ex Libris og vil blive fær-

digudviklet af Metropol og UCC i 2018.  

 

Punkterne Interlibrary lånesamarbejde og forsideservice er erstattet af en anden integration, som 

også ligger indenfor projektets hovedformål: At modne Alma til at kunne bruges i en dansk kon-

tekst: 

 

• Metropol og UCC’s lånere er registreret i en fælles database. Brugeroprettelse og ret af bru-

gere sker nu automatisk med et API, som overfører data mellem den fælles database og 

Alma. Data trækkes fra professionshøjskolernes fælles brugerbase UCFMD inden konverte-

ring. Løsningen er udviklet af virksomheden Ditmer i Aarhus. 

 

Implementeringsprojekt 

 

• Konvertering af eksisterende bibliografiske og administrative data. Der er trukket bibliografi-

ske og administrative data tre gange af DBC. Bibliografiske data blev leveret i Marc21 forma-

tet. Ex Libris konverterede data og importerede disse til Alma. 

• Opsætning af workflows i ALMA for interne rutiner. Der er etableret workflows for håndtering 

af e-ressourcer, materialeindkøb hos henholdsvis UCC’s og Metropols forhandlere,  

• Udvikling af rolle- og rettighedslandskab: Der er arbejdet med en rolle- og rettighedsforde-

ling, som sikrer, at den enkelte medarbejder har adgang til de funktioner i Alma, som er nød-

vendige for løsning af den enkeltes opgaver, men ikke til øvrige funktioner. Dette er et opgør 

med tidligere praksis, hvor alle biblioteksansatte havde adgang til alle funktioner. 

• Uddannelse af bibliotekets personale. Bibliotekets personale er blevet uddannet igennem 

hele implementeringsfasen. Der er givet undervisning og støtte i henhold til dette skema: 

 

Dato Indhold Målgruppe Varetage af: 

10. februar Informationsmøde 1 Personale/ Hillerød Projektgruppen 
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13. februar Informationsmøde 1 Personale/CampusC Projektgruppen 

27. februar Informationsmøde 1 Personale/Metropol Projektgruppen 

16. maj Informationsmøde 2 Personale/Hillerød Projektgruppen 

22. maj Informationsmøde 2 Personale/CampusC Projektgruppen 

30. maj Informationsmøde 2 Personale/Metropol Projektgruppen 

27.-29. maj Alma Workshop Udvalgt personale Ex Libris 

Juli Selvstudium/videomateriale Personal Projektgruppen 

10. aug Alma/indkøb Udvalgt personale Projektgruppen 

10. aug. Generel introduktion Bornholms personale Projektgruppen 

11. aug Alma/Fjernlånsbestilling Udvalgt personale Projektgruppen 

14. aug Generel introduktion Studenterhjælpere Projektgruppen 

15+16.. aug Generelt kursus Personale Projektgruppen 

Go Live d. 22. august 

10. oktober Opsamlingsmøde Personale/Metropol Projektgruppen 

19. oktober Opsamlingsmøde Personale/UCC Projektgruppen 

 

I perioden op til Go-Live var der tilrettelagt et videoforløb, bibliotekernes personale kunne arbejde 

med i grupper på individuelt aftalte tidspunkter. Der har endvidere været afholdt individuelle work-

shops med medarbejdere, som skulle løse specifikke opgaver 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

6. Har projektet overholdt sine målsætninger for dokumentationen af målopfølgnin-

gen? 

Projektet er dokumenteret igennem de opnåede resultater og igennem en idriftsat Alma løsning. 

Desuden har leverandørerne dokumenteret de løsninger, de har udviklet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

7. Beskriv hvordan projektet har løst sin(e) problemstilling(er), der berører større dele 

af fag-, forsknings- og uddannelsessektoren. Hvordan har projektet haft en effekt 

på/for sektoren som helhed efter afslutning?  

Professionshøjskolerne Metropol og UCC har løst en række problemstillinger, som sikrer, at Alma 

bedre kan anvendes i en dansk kontekst. Vores løsninger står til rådighed for andre biblioteker, 

som måtte beslutte sig for at skifte til Alma i den kommende tid. Metropol og UCC kan formidle 

kontakter til leverandører, som har udviklet løsninger for projektet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

8. Hvilke personer eller institutioner fra projektets målgruppe har projektet nået?  

Ledere og personale på landets forsknings- og undervisningsbiblioteker, medlemmer af Dangelu 

og deltagere DFFU’s årsmøde. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

9. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan har I formidlet resultaterne af projek-

tet? 
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Projektet er formidlet på følgende måder: 

 

• Artikel i DF-Revy nr. 4, 20017, ”Alma møder den danske virkelighed”  

(https://issuu.com/revy/docs/revy_4_2017) 

• DFFU årsmøde d. 21. og 22. september 2017, postersession: ”Sådan har vi modnet Alma til 

dansk kontekst” 

• Biblioteksledermøde for danske professionshøjskolebiblioteker d. 8. november. 

• Dangelu møde, 15. november 2017, punkt på dagsorden omkring UCC og Metropols arbejde 

med at implementere Alma 

 

Artikler og præsentationer på møder udgør projektets afrapportering. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

10. Hvilke tiltag er gjort, for at I sikre projektets leverancer i en driftsfase/give projektet 

en blivende effekt?  

Projektets resultater er taget i drift på bibliotekerne på UCC og Metropol. De løsninger, som er ud-

viklet, vil løbende blive vedligeholdt og tilpasset nye krav eller ændrede vilkår 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

Ja 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

Projektet har overholdt rammebevillingen, men der er brugt knap kr. 30.000 mere på eksterne 

konsulenter end budgetteret. Til gengæld er der brugt tilsvarende mindre på de øvrige poster. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


